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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da sta področji politik varstva potrošnikov in notranjega trga temeljnega pomena pri 
komuniciranju s potrošniki in podjetji o Evropi; poziva države članice, naj povečajo 
prizadevanja za obveščanje o ugodnostih enotnega trga na državni, regionalni in lokalni 
ravni;

2. poziva Komisijo, naj razširi obseg mnenj zainteresiranih strani, upoštevanih med 
posvetovanji o zakonodaji EU; v zvezi s tem poudarja pomembnost nadnacionalnih mrež 
strokovnjakov, ki ponujajo platforme za izmenjavo mnenj o politikah EU in tako 
prispevajo k izboljšani kakovosti zakonodaje EU; prizna težave pri izvajanju in 
uveljavljanju zakonodaje ter spodbuja potrošnike in podjetja, naj uveljavljajo svoje pravice 
in sporočajo obstoječe težave institucijam EU;

3. poziva države članice, naj povečajo sredstva, dodeljena omrežju za reševanje težav 
SOLVIT; poziva Komisijo, naj pospeši poenostavitev različnih služb, ki zagotavljajo 
informacije in svetovanje o enotnem trgu; zato odločno podpira koncept celostnega 
pristopa k zagotavljanju podpornih storitev enotnega trga z uvedbo spletišča z enotnim 
dostopom;

4. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja pri usklajevanju na področjih 
izobraževanja in obveščanja potrošnikov; poziva države članice, naj povečajo ozaveščenost 
o Evropski mreži centrov za varstvo potrošnikov in o pravicah potrošnikov EU;

5. poziva države članice, naj si ob upoštevanju svetovne finančne krize in naraščajoči 
zadolženosti potrošnikov prizadevajo za izboljšanje ravni finančne pismenosti potrošnikov;

6. pozdravlja pobude Komisije za zmanjšanje upravnih bremen in boljšo pravno ureditev;
poziva zlasti k izboljšavam za mala in srednja podjetja.
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